2015.gada marts Nr. 2 (47)

Vadības ziņojums par paveikto 2014.gadā
Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes pamatbudžeta
ieņēmumu daļa 2014.gadam sastāda
390864 EUR, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās sastāda 121364 EUR, t.sk. 77267 EUR –
2013.gadā uzsāktā ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu
ciemā”, līdzekļu atlikums.
2014.gada budžeta ieņēmumi no NĪ atsavināšanas
10882 EUR, t.sk. pašvaldības dzīvojamā īpašuma pārdošanas 5297 EUR, ieņēmumi no zemes, meža pārdošanas –
5145 EUR; pašvaldības transferti 328688 EUR; pašvaldības
budžeta transferti APSD – 24519 EUR, pašu ieņēmumi –
30374 EUR, t.sk. ieņēmumi par telpu nomu – 470 EUR,
kustamā īpašuma nomu – 704 EUR, zemes nomu – 1038
EUR, komunālie pakalpojumi – 12267 EUR, ēdināšanas
pakalpojumi – 7653 EUR, ģ.ā. finansējuma ārsta palīga
algai – 8100 EUR, aizņēmums Valsts kasē – 20750 EUR,
transferti ES projektu finansēšanai – 97015 EUR – tādējādi
kopējie ieņēmumi 512228 EUR.
2014.gada budžeta izdevumi sastāda 624682 EUR,
t.sk. aizdevuma atmaksa un ar to saistīto procentu atmaksa
– 144480 EUR, pagasta pārvaldei – 53972 EUR, vispārējie
nodarbinātības jautājumi – 31814 EUR, pārējo pakalpojumu
ekonomiskā darbība – 15354 EUR, pašvaldību teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana – 96946 EUR, veselība FVP –
9834 EUR, bibliotēka – 13466 EUR, kultūras nams – 73582
EUR, izglītība – 184361 EUR, no kuriem pamatskola –
101071 EUR, skolēnu pārvadājumi – 82719 EUR, bērnu
grupiņa – 571 EUR, bāriņtiesa un soc.darbinieks – 873
EUR.
2014.gadā tika iegādāti sekojoši pamatlīdzekļi: grāmatas pamatskolas un pagasta bibliotēkai kopā 1759 EUR;
komunālajai saimniecībai: zāles pļaujmašīna 320 EUR, betona maisītājs 217 EUR, kanalizācijas sūknis 500 EUR;
kultūras namam: šujmašīna 480 EUR; Feimaņu pamatskolai
foto/video kamera 596 EUR, dārzeņu smalcinātājs 590
EUR, radiomikrofons 431 EUR. Datorkomplekti: 5 gb pamatskolai, viens bibliotēkai un viens kultūras namam 3220
EUR, projektori 2 gb (pamatskolai un bibliotēkai) 1086
EUR, datorprogramma 223 EUR.
ESF projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” 2014.gadā pagastā nodarbināti 55 bezdarbnieki
un izlietoti 21795.00 EUR ESF projekta līdzekļi.
Jūlijā un augustā projekta “Nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros,
pagasta labiekārtošanas darbos tika nodarbināti 16 skolēni,
kopējā summa 6961.00 EUR.
2013.gada decembrī tika uzsākts un 2014.gada maijā

veiksmīgi realizēts ERAF projekts ar identifikācijas Nr.
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130
„Ūdenssaimniecības
attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā.
Papilddarbi”: veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 274
m garumā un kanalizācijas tīklu izbūve 464 m (pašteces
cauruļvadi) Feimaņu ciemā, kas dos iespēju palielināt pakalpojuma saņēmēju skaitu. Projekta kopējās izmaksas
86297.25 EUR.
Ieviests ELFLA projekts „LUX” – iegādāta un uzstādīta moderna gaismas iekārta Feimaņu Kultūras nama skatuvei. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 11372.00
EUR, t.sk. pagasta pārvaldes finansējums– 2913 EUR.
Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomes līdzekļi tika ieguldīti pagasta infrastruktūras
pilnveidošanai - realizēts projekts „Feimaņu ezera piekrastes labiekārtošana”, uzbūvēta pontontipa laipa ar platformu,
kas šī gada pavasarī tiks uzstādīta. Kopējā projekta summa
6998.25 EUR, t.sk. pagasta pārvaldes līdzfinansējums 3057
EUR.
Sadarbojoties ar pagasta jauniešu biedrību „Bučas”
ELFLA realizēts projekts „ĀTRĀK! AUGSTĀK! TĀLĀK!”, piegādāti un uzstādīti trīs daudzfunkcionāli āra trenažieri. Projekta mērķis – veicināt un popularizēt aktīvu
dzīvesveidu vietējā sabiedrībā, motivējot vairāk brīvā laika
pavadīt svaigā gaisā un uzlabot veselību. Projekta izmaksas
kopā sastāda: 5163.30 EUR, no kurām 10% pagasta pārvaldes līdzfinansējums –516.33 EUR.
Savukārt sadarbojoties ar biedrību „Seniori”, ieviests
ELFLA projekts, attīstības stratēģijas rīcībā: Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana- „Ģimeņu atbalsta centra pilnveidošana „Ūdensprieks-dzīvesprieks” Feimaņos”.
Projekta ietvaros tika veikta telpu renovācija, iekārtojot
dušas telpas, sanitāro mezglu un ģērbtuvi. Projekta kopējās
attiecināmās izmaksas ir 7111.27 EUR, pagasta pārvaldes
līdzfinansējums (10%) –711.13 EUR.
Valsts Kasē Ūdenssaimniecības projekta realizēšanai
tika ņemts aizņēmums uz 10 gadiem 216968 EUR apmērā.
2014.gadā tika veikta daļēja aizdevuma atmaksa – 143514
EUR apmērā un mainīts atmaksas termiņš uz 5 gadiem.
Valsts Kasē tika ņemts aizņēmums arī autobusa iegādei
skolēnu pārvadāšanai – 20750 EUR uz 7 gadiem.
Nodibinājumam LEARN (Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā) tika pārskaitīti 750 EUR.
Debitoru parāda apjoms uz 2014.gada beigām – 5575
EUR, t.sk. komunālie pakalpojumi- 4347 EUR, zemes noma 412 EUR, zemes izpirkšanas līgums – 474 EUR, pārējie
372 EUR, kas, salīdzinot ar 2013.gadu, debitoru parādi samazinājās par 19%, t.i. par 1271 EUR. Komunālo pakalpojumu parādi ir iepriekšējā gada līmenī, parāds par zemes
nomu samazinājās par 183 EUR, zemes izpirkšanas līguma
summa par 669 EUR.
Pārvaldes vadītāja A.Verčinska
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Kopsavilkums lietvedības un
publisko iepirkumu jomā
Laika periodā no 2014.gada 1.janvāra līdz
2014.gada 31.decembrim Feimaņu pagasta
pārvaldē pavisam deklarētas dzīvesvietas
34 personām un izsniegtas 15 izziņas par
deklarēto dzīvesvietu. Pieņemts viens lēmums par ziņu anulēšanu par personas
deklarēto dzīvesvietu Feimaņu pagastā.
Lietvedībā reģistrēti: 1546 ienākošie dokumenti
(fizisko un juridisko personu iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi); 433 izejošie dokumenti (sarakstes pamatdarbības,
saimnieciskos un mazsvarīgos jautājumos); 30 saimnieciskie līgumi un 2 vienošanās; 6 telpu nomas līgumi; 1 dzīvojamo telpu īres līgums; 10 līgumi par pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Izdoti: 44 rīkojumi par atvaļinājumiem;
57 rīkojumi par personālsastāvu; 16 rīkojumi par komandējumiem; 191 pagasta pārvaldes vadības rīkojumi pamatdarbības jautājumos. Izsniegtas 6 izziņas un 6 pilnvaras. Sagatavoti 7 pārvaldes lēmumi un 29 darba līgumi.
2014.gadā publicēti 7 Feimaņu pagasta pārvaldes bezmaksas informatīvo izdevumu numuri.
Gada laikā pārvaldē tika sagatavoti 6 iepirkuma nolikumi, izsludināti 6 iepirkumi Publisko iepirkuma likuma 8. 2
panta kārtībā par preču piegādi: malkas piegādes, degvielas
piegādes, Feimaņu kultūras nama skatuves gaismas iekārtu
iegādes un uzstādīšanas, pārtikas produktu piegādes, mazlietota pasažieru autobusa iegādes un kokskaidu granulu
iegādes iepirkums. Noslēgti 11 iepirkuma līgumi. Kopējā
līgumu summa sastāda 100048.36 EUR bez PVN.

Pārskata gadā paveiktais bibliotēkā
2014. gadā viena no bibliotēku darba prioritātēm bija bibliotēkas sagatavošana akreditācijas komisijas pārbaudei.
Notika darbs ar bibliotēkas krājumu, veidojot
kvalitatīvu, mobilu, rekaloģizētu bibliotēkas
krājumu, kas dod iespēju lietotājiem operatīvāk iegūt nepieciešamo informāciju. Pilnībā
viss bibliotēkas krājums ir ievadīts bibliotēku
informācijas sistēmā ALISE.
Uzsākts darbs pie automatizētās iespieddarbu
izsniegšanas/saņemšanas. Krājuma komplektēšanai izlietoti
2021.00 EUR, no tiem 687.00 EUR periodiskiem izdevumiem un 1334.00 EUR grāmatām un elektroniskiem dokumentiem.
2014.gadā Feimaņu pagasta bibliotēkā lietotāju skaits
- 236. Apmeklētāju skaits - 7671. Izsniegumu skaits - 6637.
Lasītāju rīcībā bija 2 laikraksti – ”Rēzeknes Vēstis”
un 18 žurnāli. Bibliotēkas krājumā uz 01.01. 2015. atrodas
8896 vienības, tai skaitā 7600 grāmatas.
Bibliotēkas pasākumi, paveiktais tiek atspoguļots pārvaldes informatīvajā izdevumā „Feimaņu Zvans” un
www.rezeknesbiblioteka.lv.
Visa gada garumā ir notikuši tematiskie pasākumi:
Februārī notika derīgo padomu stunda „Kā audzēt un
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Feimaņu pagasta biedrību
realizētie projekti 2014.gadā
Biedrība “Bučas”:
1. Iniciatīvu projekts “Uzlādē vasaru!”
390.00 EUR
(ūdensbumbu, batutu noma, suvenīri);
2. Iniciatīvu projekts “Olimpiskā diena Feimaņu pamatskolā” 350.00 EUR (rotaļlietas, sporta preces);
3. Nometne „Pa senču un dabas pēdām” 800.00 EUR
(kultūrvides iepazīšana, radošās darbnīcas, piedalās 26
jaunieši);
4. Inventāra projekts „Hokeja aizsargekipējuma iegāde”
650.00 EUR (6 aizsargķiveres, elkoņsargi un kājsargi);
5. LEADER projekts „Ātrāk! Augstāk! Tālāk!”, iegādāti un
uzstādīti 3 daudzfunkcionāli āra trenažieri, kopējā summa
5163.30 EUR.
Biedrība “Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs:
1.Nometne „Esi aktīvs un zinošs” – 850.00 EUR (ar alpīnismu saistītas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes).
Biedrība “Seniori”:
1. LEADER projekts “Ģimenes atbalsta centra pilnveidošana “Ūdensprieks - dzīvesprieks Feimaņos”, 7111.27 EUR.
Biedrība “Voulyudzeita”:
1. Projekts “Heraldikas nama izveidošana Feimaņos”.
ZS “Jāņi”, Jānis Mežinskis:
1. Nometne „Skonai vasarā”, mūzikas un horeogrāfijas
meistarklase, 1100.00 EUR.
Romas katoļu draudze:
1. Ar Rietumu bankas Labdarības fonda atbalstu restaurēti
pirmie Baznīcēnu soli Feimaņu baznīcā.
Lietvede, iepirkumu komisijas priekšsēdētāja V.Ameļko

kopt tomātus”, pieredzē dalījās ilggadējā tomātu audzētāja
Jadviga Okuņeviča, kura ar savām tomātu šķirnēm ir piedalījusies izstādēs Latvijas Dabas muzejā. Pasākums bija
kupli apmeklēts, notika arī konservēto tomātu degustācija.
22.augustā notika Rēzeknes un Viļānu novada 13.
Grāmatu svētki, ko organizēja bibliotēka, skola, kultūras
nams, pagasta pārvalde un Rēzeknes novada pašvaldība.
Mums bija liela atbildība uzņemt ciemiņus un piedāvāt
interesantu programmu visām vecuma iedzīvotāju grupām.
Bija iespēja tikties ar rakstniekiem, žurnālistiem, māksliniekiem un, protams, Saeimas deputātiem. Liels paldies
Lauku Bibliotēku Atbalsta biedrības vadītājai par ieguldīto
darbu šajā jomā, lauku iedzīvotājiem tā ir lieliska iespēja
apmeklēt šos pasākumus par brīvu.
Decembrī notika radošā darbnīca „Ziemassvētku atklātnes” bērniem un dzejas pēcpusdiena „Tālās zvaigznes
gaisma”. Bibliotēkā viesojās mūsu novadniece, dzejniece
Irina Šejevska. Par sirsnīgu, emocionālu izvērtās šī tikšanās.
Irinas kundze apmeklētājiem dāvināja arī savu 3.dzejas
grāmatu, kura tika prezentēta pilsētas bibliotēkā tieši dzejnieces 80. jubilejā.
23.decembrī Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijai bija
brauciens uz Daugavpili, kur tika apmeklēta slidotava Sporta pilī, Boulings un 3 D animācijas filma „Septītais rūķis”.
Bibliotēkas vadītāja Erna Ulase
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Paveiktais nekustamo īpašumu jomā
1. Lai nodrošinātu likuma “Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 4.daļas
uzdevumu izpildi, tika izvērtēta VZD sniegtā
datu atlase par Kadastra informācijas sistēmā
reģistrētajām zemes vienībām un to atbilstību
pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem –
752 zemes vienības.
2. Sniegti atzinumi un izstrādāti lēmuma projekti par 12 zemes vienību iznomāšanu, kā arī
grozījumi 17 nomas līgumos.
3. Sniegti atzinumi un izstrādāti lēmuma projekti par:
a) lietošanas mērķa noteikšanu un maiņu – 3,
b) zemes vienību robežu un platību precizēšanu – 60,
c) nekustamā īpašuma sadali, ja nav nepieciešama zemes
ierīcības projekta izstrāde – 4,
d) nekustamā īpašuma sadali, ja nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde – 1,
e) zemes piekritību - 2.
4. Veiksmīgi pabeigti 4 atsavināšanas ierosinājumi.

Feimaņu KN 2014.gada darba pārskats
Kultūras namā darbojas 4 pašdarbnieku kolektīvi:
*bērnu
un
jauniešu
deju
grupa
“Ilgrozītes”;
*eksotisko
deju
grupa
“Fazira”; *jauniešu deju
kolektīvs
“Vīmyns”; *dramatiskā kopa “Savējie”.
Visi kolektīvi ir radoši un labprāt gaida
jaunus dalībniekus, uz doto brīdi darbojas
37 pašdarbnieki. Kultūras nama paspārnē
aktīvi darbojas arī jauniešu iniciatīvu
centrs “Kastanis”.
Feimaņu kultūras nama amatiermākslas kolektīvi piedalās visos rīkotos kultūras nama pasākumos, piedalās Rēzeknes novada un citu novadu rīkotajos pasākumos, konkursos un skatēs.
Pagājušajā gadā rodoši darbojas deju grupa “Fazira” 35 koncerti gada laikā. Dramatiskā kopa “Savējie” priecēja
pagasta iedzīvotājus un blakus pagastu ļaudis ar savām izrādēm 9 reizes. JDK “Vīmyns” piedalījās koncertos un konkursos. Pagājušā gada nogalē iedancoja VEF kultūras nama
skatuvi, sāka gadu ar jaunrades konkursu Valmierā, piedalījās novada dienās. Bērnu un jauniešu deju grupa
“Ilgrozītes” otro gadu piedalījās novada rīkotā konkursā
“Vara talanti”, Rēzeknes pilsētas rīkotā konkursā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā Zeimuļs “Mans
akords”. Bērni radoši izpaužas savos priekšnesumos—
izgatavo interesantas cepures, ko demonstrē pasākuma
gaitā.
2014.gadā tika atklāts hokeja un florbola laukums,
kurš izvērsās jaukā un interesantā pasākumā ar sportošanu,
diplomiem, balvām, karstu tēju un uz ugunskura vārītu
zupu.
Feimaņi uzņēma divus novada pasākumus: 1) Iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt Rēzeknes novada deju kolektīvu koncertkarnevālu sadanci un iepazīt novada deju kolektīvus. 2) 22.augustā notika Grāmatu svētki, kuros varēja
katrs interesents atrast pa prātam nodarbību. Darbojās radošās darbnīcas, grāmatu plaukti no dažādām izdevniecībām,
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5. Uz pašvaldības vārda reģistrētas Zemesgrāmatā 35
nekustamā īpašuma vienības.
6. Noslēgta viena vienošanās par ceļa servitūtu.
7. Izskatīti zemes īpašuma tiesību sakārtošanas jautājumi – 3.
8. Sniegtas dažāda rakstura izziņas, informācija VZD,
AM, VARAM un citām valsts institūcijām – 10.
9. Nekustamajiem īpašumiem piešķirtas 5 adreses un 3
nosaukumi.
2014.gadā Zemesgrāmatā tika ierakstīti pagasta 26
autoceļi, dzīvokļa īpašums „c.Feimaņi, 474.5 km”, dzīvoklis ar 63.7 m2 un NĪ „Dunduri” (½ domājamās daļas dzīvojamā ēka), 2 zemes gabali ar kopējo platību 4.01 ha.
NĪ atsavināšanai paredzētie līdzekļi uz gada sākumu
sastāda 4690 EUR. Iepriekšminēto NĪ novērtēšanai, kadastrālai uzmērīšanai un ierakstīšanai Zemesgrāmatā gada laikā
izlietoti 5955 EUR. Atsavinot dzīvokli, NĪ „Dunduri, 2 zemes gabalus „Zaķu kalns 1” un „Zaķu kalns 3”, iegūti līdzekļi 10441 EUR.
Zemes lietu speciālists A.Taranda
bija iespēja piedalīties politiskajā diskusijā. Pasākumu noslēdza Tihovsku ģimene no Ludzas, dziedošo ģimeņu šova
uzvarētāji.
Jūlija sākumā Rēzeknē notika etnogrāfiskais festivāls
Gosti, kurā piedalījās dažādu valstu kolektīvi. Festivāla
ietvaros viesu koncerti notika dažādos novada kultūras
namos: Srūžānos, Lendžos, Verēmos. Koncerts notika arī
Feimaņos, mūsu iedzīvotājus priecēja kolektīvi no Baltkrievijas, Krievijas, Ukraiņu biedrība no Jelgavas un citi
kolektīvi.
Feimaņu ezera pludmales atklāšanas pasākums
“Uzlāde vasaru!” palicis atmiņā ar interesantām atrakcijām,
lielu interesi izraisīja ūdens bumbas, pie kurām visas dienas garuma stāvēja rinda. 18.oktobra pašdarbnieku koncerts
“Kuģis deju viļņos”. Dejas viļņos virpuļoja kolektīvi no
Rīgas, Cēsīm, Ilūkstes novada kultūras centra, Daugavpils,
Preiļiem. 2014.gadā Feimaņos viesojās Jaunais Rīgas teātris
ar izrādi “Kāpēc mums jāprecas?”, savukārt 5.maijā ieceļoja “Eiropas vēlēšanu ABC tūre”, pasākuma laikā kopīgi
tika iestādīts ķirsis. 11.maijā koncertu sniedza Audriņu kultūras nama pašdarbnieki krievu valodā, jo tā bija mūsu pagasta iedzīvotāju izteikta vēlme.
Kopumā 2014.gada aizvadītajā sezonā kultūras namā
pavisam notika 28 pasākumi un 52 izbraukuma koncerti.
Aktivitātes JIC “Kastanis”: * Dricānos – jauniešu centru sadraudzības vakars; * 15 jaunieši apmeklēja Saeimu un
Līvu akvaparku. 2.vieta starp aktīvākajiem jaunatnes pagastiem; * Liāna Laizāne – brīvā laika pavadīšana bērniem un
jauniešiem vasarā; * Maltā, bērnu un jauniešu nometne
„Basketbola un vieglatlētikas festivāls” – 5 jaunieši; * Maltas pagasta atklātā Olimpiāde jauniešiem 2014; * biedrības
„Maltys Zīds” organizētais pasākums (iegūta 1.vieta) – 6
jaunieši; * sporta sacensības „Ozo Olimpiskās spēles 2014”
Ozolainē (iegūta 1.vieta) – 6 jaunieši; * Rēzeknes novada
junioru volejbola līgas sacensības (iegūta 2.vieta) – 12 jaunieši; ACTIV projekts, par piedalīšanos 50.00 EUR; piedalīšanās konkursā „ES Saeimas deputāts 2022” – 3.vieta un
50.00 EUR.
Kultūras nama vadītāja I.Tjarve
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FEIMAŅOS ŠĶIROSIM ATKRITUMUS!
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA „ALAAS”
sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību strādā pie atkritumu
šķirošanas sistēmas izveides Rēzeknes novada teritorijā. Šajā gadā 12 Rēzeknes novada pagastos (Ozolaines, Audriņu, Feimaņu, Bērzgales, Kaunatas, Ilzeskalna, Lūznavas, Nautrēnu, Pušas, Griškānu, Gaigalavas, Stružānu) tiks izveidoti sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti (slēgta tipa
šķirošanas konteineru novietne papīram, plastmasai un stiklam).
Pārējos pagastos tie tiks izveidoti 2016.gadā.
Pieredze liecina, ka vislabākā vieta atkritumu šķirošanai ir
slēgta tipa konteineru laukumos. Piemēram, ja konteinerā, kas ir
paredzēts papīram, kāds neapzinīgs iedzīvotājs iemet nešķirotus
atkritumus, visi centieni var izrādīties veltīgi un atkritumi var
tikt uzskatīti par nešķirotiem. Tāpēc atkritumu šķirošana ir katra
cilvēka godprātības un atbildības jautājums.
Kamēr Rēzeknes novada teritorijā sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti nav vēl izveidoti, sākot ar šī gada aprīli
visos novada pagastos SIA „ALAAS” nodrošinās sadzīves šķiroto atkritumu mobilo savākšanu. Sadzīves šķiroto atkritumu mobilā savākšana nozīmē to, ka pa pagastiem noteiktā laikā (katrā
pagastā vienu reizi mēnesī) brauks speciāli aprīkota SIA
„ALAAS” mašīna un savāks iedzīvotāju atnestos sašķirotos sadzīves atkritumus — stiklu, papīru un plastmasu. Feimaņu pagastā tā būs katra mēneša 1.piektdiena no plkst.09:00 līdz 10:00
pie daudzdzīvokļu mājas Nr.1. Visus sašķirotos sadzīves atkritumus SIA „ALAAS” pieņems bez maksas.
Kāds ir labums no sadzīves atkritumu šķirošanas?
1) Šķirojot atkritumus, var samazināt atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas, jo šķirotos atkritumus savāc un izved pārstrādei bez maksas. Tādēļ,
ja vēlaties ik mēnesi ietaupīt noteiktu naudas summu, šķirojiet
atkritumus!
2) Šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no
kurām var atkārtoti saražot jaunas – tādas pašas vai citas preces.
Piemēram, otrreiz pārstrādājot stiklu, to var atkārtoti izmantot kā
pārtikas un dzērienu iepakojumu. Stikls nekad nenolietojas, to
var pārstrādāt bezgalīgi. Izmetot stiklu šķiroto atkritumu konteinerā, tas nonāk rūpnīcā, kur tas tiek mazgāts, sasmalcināts un
izkausēts, lai iegūtu otro dzīvi. Pārstrādājot stiklu, tiek ietaupītas
smiltis un netiek piegružota apkārtējā vide. Pārstrādājot plastmasas un PET atkritumus, tiek ražoti plaukti, plēves, logu rāmji,
paklāji, drenāžas caurules, puķu podi, apģērbs, segas, bruģakmens un daudzas citas mums noderīgas lietas.
3) Ietaupām vietu atkritumu poligonos – lai noglabāt varētu
tikai tos atkritumus, kurus tiešām vairs nav iespējams pārstrādāt
atkārtoti.
4) Padarām dabu un vidi ap mums skaistāku – bez ceļmalā
nomestām pudelēm vai krūmu zaros iestrēgušiem polietilēna
maisiņiem.
Šķirojot papīru, drīkst mest: papīru; avīzes; žurnālus; grā-

2015.gada marts

APSVEICAM!!!
Skaiti savas naktis pēc zvaigznēm,
bet ne pēc ēnām.
Skaiti savu dzīvi pēc smaidiem,
bet ne pēc asarām.
Un ar prieku katrā dzimšanas dienā,
Skaiti savu vecumu pēc draugiem,
bet ne pēc gadiem.
Sirsnīgi sveicieni Feimaņu pagasta
iedzīvotājiem, kuriem šī gada marta mēnesī
aprit apaļas jubilejas:

Kirai Zalovai—70!
Iraidai Udaļcovai—65!
Ivanam Ivanovam—65!
Lai jums dzīve ir kā skaista
dziesma, kas iet ceļos tālajos, lai jūs spētu
straujās dzīves krācēs nepārtraukt, bet
smaidot tālāk iet!
netīru vai slapju papīru, kartonu; laminētus
papīra izstrādājumus; papīrus ar metāla ātršuvējiem, saspraudēm; tetrapakas. Šķirojot
plastmasu, drīkst mest: plastmasas (PET);
dzērienu pudeles (saplacinātas); plastmasas
maisiņus; plēves u.c. tīru plastmasas iepakojumu, nedrīkst mest: rotaļlietas; eļļas
pudeles; netīru iepakojumu ar pārtikas produktu atliekām; vienreizējās lietošanas traukus; olu bretes. Šķirojot stiklu, drīkst mest:
stikla pudeles (bez metāla korķiem); stikla
burkas (bez metāla vākiem); logu stiklu;
siltumnīcas stiklu, nedrīkst mest: dažādas
stikla lauskas; keramikas izstrādājumus;
spoguļstiklu; auto stiklu; netīru, krāsotu
stiklu.
Pašlaik Rēzeknes novada teritorijā ir
izveidots laukums šķirotu atkritumu pieņemšanai, kas atrodas sadzīves atkritumu
poligona „Križevņiki” teritorijā (Ozolaines
pagasts). Laukumā šķirotu atkritumu pieņemšanai izvietoti publiski pieejami speciāli marķēti metāla 1,1 m3 konteineri, kas
paredzēti šķirotu atkritumu savākšanai.
Informācija par atkritumu apsaimniekošanu (t. sk. šķirošanu) pieejama SIA
„ALAAS” mājas lapā: www.alaas.lv (SIA
„ALAAS” izpilddirektors Jurijs Petkevičs – tel. Nr. 29132365). Neskaidrību gadījumā var zvanīt Rēzeknes novada pašvaldības vides aizsardzības vecākajai speciālistei Terēzijai Krustei, tel. 64607185,
29162083.
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